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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  مقَدمةٌ
وتصرف كَما شـاَء    ، الْحمد للَّه الَّذي أَحكَم اَألشياَء كُلَّها صنعا        

وخلَق لَـه عينـينِ   ، أَنشأَ اآلدمي من قَطْرة فَإِذَا هو يسعى      ، إِعطَاًء ومنعا   
  .م وترا وشفْعا ووالَى لَديه النع، ليبصر الْمسعى 

وأُصلِّي علَى رسوله محمد    ، أَحمده ما أَرسلَ سحابا وأَنبت زرعا       
وعلَى أَبِي بكْرٍ الَّذي كَانت نفَقَته لِإلسـالمِ        ، أَفْضلِ نبِي علَّم أُمته شرعا      

وعلَى عثْمانَ  ، سالمِ بِدعوة الرسولِ الْمستدعى   وعلَى عمر ضيف اإلِ   ، نفْعا  
   (١)وعلَى علي الَّذي يحبه أَهلُ السنة طَبعا، الَّذي ارتكَب منه الْفُجار بِدعا 

*****

                              
١) (١٢٥ةيظعوسِ الورالدو ةرِيبنطَبِ امللْخةً ليعجةً سمقَدم ) ٣٩(  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

    :والصدق ثالثة: -  رمحه اللّه-قال ابن القيم
    .قول وعمل وحال
استواء اللّسان على األقوال كاستواء السنبلة على : والفالصدق يف األق

  .ساقها
استواء األفعال على األمر واملتابعة، كاستواء الرأس : والصدق يف األعمال

    .على اجلسد
. استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص: والصدق يف األحوال

    .واستفراغ الوسع وبذل الطّاقة
وحبسب كمال هذه األمور . ذين جاءوا بالصدقفبذلك يكون العبد من الّ

 - رضي اللّه تعاىل عنه-كما فعل أبو بكر. فيه وقيامها به تكون صديقيته
(١)  

  :وقال ابن القيم يف مرتلة الصدق
وهي مرتلة القوم األعظم الذي منه تنشأ مجيع منازل السالكني  (

 اهلالكني وبه متيز والطريق األقوم الذي من مل يسر عليه فهو من املنقطعني
أهل النفاق من أهل اإلميان وسكان اجلنان من أهل النريان وهو سيف اهللا 
يف أرضه الذي ما وضع على شيء إال قطعه وال واجه باطال إال أرداه 
وصرعه من صال به مل ترد صولته ومن نطق به علت على اخلصوم كلمته 

                              
  ).٢٨١/ ٢(مدارج السالكني البن القيم ) (١
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

 األهوال والباب فهو روح األعمال وحمك األحوال واحلامل على اقتحام
الذي دخل منه الواصلون إىل حضرة ذي اجلالل وهو أساس بناء الدين 
وعمود فسطاط اليقني ودرجته تالية لدرجة النبوة اليت هي أرفع درجات 

جتري العيون واألار إىل مساكن : العاملني ومن مساكنهم يف اجلنات
دد متصل ومعني الصديقني كما كان من قلوم إىل قلوم يف هذه الدار م

أن يكونوا مع الصادقني وخص املنعم : وقد أمر اهللا سبحانه أهل اإلميان
يا أَيها الَّذين : عليهم بالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني فقال تعاىل

نيقادالص عواْ مكُونقُواْ اَهللا وواْ اتن٢() (١)آم(    
له أن جيعل مدخله وخمرجه على الصدق أن يسأ: وقد أمر اهللا تعاىل رسوله(

    :فقال
وقُل رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعل لِّي من 

  )٣(لَّدنك سلْطَانا نصريا 

 وأخرب عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه يهب له لسان صدق يف -
  )٤( صدقٍ في اآلخرِين واجعل لِّي لسانَ: اآلخرين فقال

                              
 ]١١٩: التوبة)[١(
  ).٥/ ٣(البن القيم )) مدارج السالكني(( )٢(
 ]٨٠: اإلسراء)[٣(
 ].٨٤: الشعراء)[٤(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

::  وبشر عباده بأن هلم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعاىل-
 هِمبر ندقٍ عدص مقَد مواْ أَنَّ لَهنآم ينرِ الَّذشب١(و(  

إِنَّ الْمتقني في جنات ونهرٍ في مقْعد صدقٍ عند مليك :  وقال-
  )٢(مقْتدرٍ 

مدخل الصدق وخمرج الصدق ولسان الصدق : فهذه مخسة أشياء
    )٣() وقدم الصدق ومقعد الصدق
هو احلق : وحقيقة الصدق يف هذه األشياء: (مث بعد أن سرد اآليات قال

الثابت املتصل باهللا املوصل إىل اهللا وهو ما كان به وله من األقوال 
    .واألعمال وجزاء ذلك يف الدنيا واآلخرة

أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا : مدخل الصدق وخمرج الصدق ف-
باهللا ويف مرضاته بالظفر بالبغية وحصول املطلوب ضد خمرج الكذب 
ومدخله الذي ال غاية له يوصل إليها وال له ساق ثابتة يقوم عليها 
كمخرج أعدائه يوم بدر وخمرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه يف تلك 

  .الغزوة

                              
 ]٢: يونس)[١(
 ]٥٥ - ٥٤: القمر)[٢(
  ).٥/ ٣(البن القيم )) مدارج السالكني(( )٣(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

كان مدخل صدق : لى اهللا عليه وسلم املدينةوكذلك مدخله ص
باهللا وهللا وابتغاء مرضات اهللا فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما 
طلبه يف الدنيا واآلخرة خبالف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا 
به املدينة يوم األحزاب فإنه مل يكن باهللا وال هللا بل كان حمادة هللا ورسوله 

    .صل به إال اخلذالن والبوارفلم يت
وكذلك مدخل من دخل من اليهود احملاربني لرسول اهللا حصن بين قريظة 

    .أصابه معهم ما أصام: فإنه ملا كان مدخل كذب
فكل مدخل معهم وخمرج كان باهللا وهللا وصاحبه ضامن على اهللا فهو 

    .مدخل صدق وخمرج صدق
اللهم : سه إىل السماء وقالرفع رأ: وكان بعض السلف إذا خرج من داره

  .إين أعوذ بك أن أخرج خمرجا ال أكون فيه ضامنا عليك
أن ال يكون املخرج خمرج صدق ولذلك فسر مدخل الصدق : يريد

خبروجه من مكة ودخوله املدينة وال ريب أن هذا على سبيل : وخمرجه
 التمثيل فإن هذا املدخل واملخرج من أجل مداخله وخمارجه وإال فمداخله
كلها مداخل صدق وخمارجه خمارج صدق إذ هي هللا وباهللا وبأمره والبتغاء 

  .مرضاته
وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخال آخر إال بصدق أو بكذب 

  .ال يعدو الصدق والكذب واهللا املستعان: فمخرج كل واحد ومدخله
 سائر فهو الثناء احلسن عليه صلى اهللا عليه وسلم من:  وأما لسان الصدق-
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

األمم بالصدق ليس ثناء بالكذب كما قال عن إبراهيم وذريته من األنبياء 
  )١(وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا : والرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه

الثناء احلسن فلما كان الصدق باللسان وهو : واملراد باللسان هاهنا
ء على الصادق جزاء وفاقا وعرب به حمله أطلق اهللا سبحانه ألسنة العباد بالثنا

  .عنه
وما أَرسلْنا من : هذا واللغة كقوله تعاىل: فإن اللسان يراد به ثالثة معان

 ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِالَّ بِلس٢(ر(  

  )٣(واختالف أَلِْسنتكُم وأَلْوانِكُم : وقوله

  )٤(دونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا لسانٌ عربِي مبِنيلِّسانُ الَّذي يلْح: وقوله

ال تحرك بِه لسانك لتعجلَ : ويراد به اجلارحة نفسها كقوله تعاىل
 ٥(بِه(  

ففسر باجلنة وفسر مبحمد وفسر باألعمال : وأما قدم الصدق-
  .الصاحلة

  
                              

 ]٥٠: مرمي)[١(
 ]٤: إبراهيم)[٢(
 ] ٢٢: الروم)[٣(
 ] ١٠٣: النحل)[٤(
 ].١٦: القيامة)[٥(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

لقيامة وهم قدموا وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم ا
  .األعمال واإلميان مبحمد ويقدمون على اجلنة اليت هي جزاء ذلك

فألم : ما يقدمون عليه ومن فسره باألعمال وبالنيب: فمن فسره ا أراد
  .قدموها وقدموا اإلميان به بني أيديهم فالثالثة قدم صدق

  .فهو اجلنة عند الرب تبارك وتعاىل:  وأما مقعد الصدق-
لك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ووصف ذ

ونفعه وكمال عائدته فإنه متصل باحلق سبحانه كائن به وله فهو صدق 
غري كذب وحق غري باطل ودائم غري زائل ونافع غري ضار وما للباطل 

 )١() ومتعلقاته إليه سبيل وال مدخل
  نتاجا أكرمها فالصدق ... تزاوجت األمور وإذا

  تاجا بالصدق حليفه ... رأس فوق يعقد قالصد
  سراجا ناحية كل يف ... زنده يقدح والصدق

                              
  ).٩/ ٣( القيم البن)) مدارج السالكني(( )١(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

    

  (١) فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ
  :الصدق من صفَات اِهللا تعالَى. ١

  )٢(ومن أَصدق من اِهللا حديثًا : وصف اهللا به نفسه فقال

    )٣( قيالً ومن أَصدق من اِهللا: وقال

٢ .نيلاِء واملُرسبِياألن فَاتص نم قدالص:  

األنبياء عليهم السالم كلهم موصوفون بالصدق، وقد ذكر اهللا 
   (٤)واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقًا نبِيا: أنبياءه بالصدق فقال
   (٥)بِ إِدرِيس إِنه كَانَ صديقًا نبِيا واذْكُر في الْكتا: وقال سبحانه

وقد أخرب اهللا عن نبيه إبراهيم عليه السالم بأنه سأله أن جيعل له 
  )٦(واجعل لِّي لسانَ صدقٍ في اآلخرِين : لسان صدق يف اآلخرين فقال

                              
الصدق نقيض الكذب صدق يصدق صدقاً وصدقاً وتصداقاً : (قال ابن منظور) (١

  :وصدقه قَبِل قولَه وصدقَه احلديث أَنبأَه بالصدق قال اَألعشى
  واملَرُء ينفَعه كذابه... فصدقْتها وكَذَبتها 

أي قلت هلم ص القوم قْتدقاًويقال ص١٩٣/ ١٠(البن منظور )) لسان العرب (()د(  
 ]٨٧: النساء)[٢(
 ].١٢٢: النساء)[٣(

  ]٤١: مرمي)  [(٤
  ]٥٦: مرمي) [(٥
 ].٨٤: الشعراء)[٦(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

كما قال عن إبراهيم وذريته من األنبياء والرسل عليهم السالم 
لْنعجاويلقٍ عدانَ صسل م١(ا لَه(  

واملراد باللسان الثناء احلسن من سائر األمم بالصدق ليس ثناء 
  .بالكذب

واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق : وأثىن اهللا على إمساعيل، فقال
  )٣()٢(الْوعد وكَانَ رسوالً نبِياً 

سالم بالصدق حينما جاءه الرجل يستفتيه ووصف يوسف عليه ال
يوسف أَيها الصديق أَفْتنا في سبعِ بقَرات سمان وأمر اهللا رسوله : فقال

وقُلْ : صلى اهللا عليه وسلم أن يسأله أن جيعل مدخله وخمرجه على الصدق
 واجعلْ لي من لَدنك رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ

  )٤(سلْطَاناً نصرياً 

  )٥(والَّذي جاء بِالصدقِ وصدق بِه : وقال تعاىل

    

  

                              
 ]٥٠: مرمي)[١(
 ].٥٤: مرمي)[٢(
 ].٤٦:يوسف)[٣(
 ] ٨٠: اإلسراء)[٤(
 ]٣٣: الزمر)[٥(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  :قال السعدي
يف قوله وعمله، فدخل يف ذلك األنبياء : أي( والَّذي جاء بِالصدقِ 

 فعله ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خرب اهللا وأحكامه، وفيما
بالصدق ألنه قد جييء اإلنسان بالصدق، : من خصال الصدق وصدقَبِه أي

ولكن قد ال يصدق به، بسبب استكباره، أو احتقاره ملن قاله وأتى به، فال 
بد يف املدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، 

  )١() وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره
٣ .م قدالصفَاتص نبِيلَّى  النص اللَّه هلَيع لَّمسو:  

  )الْأَقْربني عشريتك وأَنذر (نزلَت لَما: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ
دعص بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسفَا ولَ الصعي فَجادنا«: ينِي يرٍ بهف 

 أَنَّ أَخبرتكُم لَو أَرأَيتكُم«: فَقَالَ اجتمعوا حتى قُريشٍ ونلبطُ »عدي بنِي يا
 جربنا ما نعم: قَالُوا » مصدقي؟ أَكُنتم علَيكُم تغري أَنْ ترِيد بِالْوادي خيلًا

كلَيقًا إِلَّا عدي«: قَالَ. صفَإِن يرذن لَكُم نيب يدي ذَابع يددو فَقَالَ . »شأَب 

                              
  ).٧٢٤ص (للسعدي )) تيسري الكرمي الرمحن(( )١(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

 لَهبٍ أَبِي يدا تبت: (فَنزلَت جمعتنا؟ أَلهذَا الْيوم سائر لَك تبا: لَهبٍ
بت(١))و   

لقد كان صلى اهللا عليه وسلم حمفوظ اللسان من حتريف يف قول "
  .. جمانبا واسترسال يف خرب يكون إىل الكذب منسوبا وللصدق

وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة يف غري 
الرسالة جلعلوها دليال على تكذيبه يف الرسالة، ومن لزم الصدق يف صغره 
كان له يف الكرب ألزم، ومن عصم منه يف حق نفسه كان يف حقوق اهللا 

ن يطلق عليه أعصم وبعد البعثة املباركة كان تصديق الوحي له مدعاة أل
ما ضلَّ : وصدق اهللا عز وجل إذ قال) الصادق املصدوق(أصحابه 

  )٣() (٢)صاحبكُم وما غَوى وما ينطق عنِ الْهوى إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى
  
  
  
  

                              
١) (تمفَق هلَيي. عفو ةايى رِوادا«: ننِي يب دبع افنا ممي إِنثَلم ثَلُكُممثَلِ ولٍ كَمجر 

 وصـححه   »صباحاه يا يهتف فَجعل يسبقوه أَنْ فَخشي أَهلَه يربأُ فَانطَلَق الْعدو رأَى
 ي املشكاةف انِى٥٣٧٢(اَأللْب(  

 ]٤ - ١: النجم)[٢(
  ).٢٤٧٥/ ٦(موعة من املؤلفني )) نضرة النعيم(( )٣(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

٤  .نِنياملُؤم هادبعالَى لعاِهللا ت نم رأَم قدالص  :  
  )١(ها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اَهللا وكُونواْ مع الصادقني يا أَي:  قال تعاىل-

اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من املهالك : أي (
  (٢)) وجيعل لكم فرجا من أموركم، وخمرجا

  )٣(اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقني : وعن عبد اهللا بن عمر

مع أيب : وقال الضحاك.  اهللا عليه وسلم وأصحابهمع حممد صلى(
  .بكر وعمر وأصحاما

إن أردت أن تكون مع الصادقني، فعليك : وقال احلسن البصري
  (٤)) بالزهد يف الدنيا، والكف عن أهل امللة

أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قه للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فعن ورفيقه يف الغار، وقد مسي صديقاً لتصدي

ملا أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل : عائشة رضي اهللا عنها قالت
املسجد األقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به 

هل : وصدقوه وسعى رجال من املشركني إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقالوا

                              
 ].١١٩: التوبة)[١(
 ).٢٣٠/ ٤(البن كثري )) تفسري القرآن العظيم)((٢(
 ]١١٩: التوبة)[٣(
 ).٢٣١/ ٤(البن كثري )) تفسري القرآن العظيم)((٤(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

أو قال : الليلة إىل بيت املقدس؟ قاللك إىل صاحبك يزعم أنه أسري به 
أو تصدقه أنه ذهب : لئن قال ذلك لقد صدق قالوا: نعم قال: ذلك؟ قالوا

نعم إين ألصدقه ما هو : الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال
أبعد من ذلك أصدقه يف خرب السماء يف غدوة أو روحة فلذلك مسي أبا 

    .)١(بكر الصديق رضي اهللا عنه
إن اهللا بعثين إليكم فقلتم : ((وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حقه

كذبت يف أول األمر، وقال أبو بكر صدقت، وواساين بنفسه وماله، فهل 
  )٢()) أنتم تاركو يل صاحيب؟ فهل أنتم تاركو يل صاحيب؟ فما أوذي بعدها

  :  مؤمنِنيالصدق أَمر من النبِى صلى اهللا عليه وسلم لل. ٥

 وعن أيب سفيان يف حديثه الطويل يف قصة هرقل عظيم الروم قال -
 قال أبو سفيان – يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم –فماذا يأمركم : هرقل

اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول : قلت يقول
    .)٣(.لصلةآباؤكم، ويأمرنا بالصالة، والصدق، والصدقة، والعفاف، وا

                              
، )٣٢١/ ٥)) (املـصنف ((، وعبد الرزاق يف )٤٤٥٨) (٨١/ ٣(رواه احلاكم  )١(

)) السلـسلة الـصحيحة   ((وقال األلبـاين يف     ). ١٠٣٠)) (الشريعة((واآلجري يف   
  .متواتر): ٣٠٦(
  .من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه) ٣٦٦١(رواه البخاري  )٢(
  ).١٧٧٣(، ومسلم )٧(رواه البخاري  )٣(



 

 
  
  

١٥  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

أن عبد اهللا بن ((عن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص قال حدثين أيب 
أال نأيت ندعو اهللا فخلوا يف ناحية فدعا سعد قال يا : جحش قال يوم أحد

رب إذا لقينا القوم غدا فلقين رجال شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله فيك 
أمن عبد اهللا بن ويقاتلين مث ارزقين عليه الظفر حىت أقتله وآخذ سلبه ف

جحش مث قال اللهم ارزقين غدا رجال شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك 
ويقاتلين مث يأخذين فيجدع أنفي وأذين فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد اهللا فيم 
جدع أنفك وأذنك فأقول فيك ويف رسولك صلى اهللا عليه وسلم فتقول 

بد اهللا بن جحش صدقت قال سعد بن أيب وقاص يا بين كانت دعوة ع
  )١()) خريا من دعويت لقد رأيته آخر النهار وأن أذنه وأنفه ملعلقان يف خيط

٧-٦ .نيحالالصاء ودهالشو نيبِيالن رِفْقَةو ةبيلٌ إىل اجلّنس قدالص:  

عم اُهللا ومن يطعِ اَهللا والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَن: "  قال تعاىل-
" علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا

)٢(  

  

                              
يم ، وأبو نع)١٢٧٦٩)) (السنن الكربى((، والبيهقي يف )٨٦/ ٢(رواه احلاكم  )١(

رجالـه  ): ٣٠٤/ ٩)) (امع((قال اهليثمي يف ). ١٦٠٧/ ٣)) (معرفة الصحابة((يف  
  ).٢٨٥/ ٦)) (فتح الباري((وصحح إسناده ابن حجر يف . رجال الصحيح

 ].٦٩: النساء)[٢(



 

 
  
  

١٦  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  )٢)(١(ومن يطعِ اهللا والرسول: قوله: (قال الشوكاين
: كالم مستأنف لبيان فضل طاعة اهللا والرسول، واإلشارة بقوله

ني، كما تفيده من مع الذين أَنعم اهللا علَيهِم  بدخول فَأُولَئك إىل املطيع
والصديق املبالغ يف الصدق، كما . اجلنة، والوصول إىل ما أعد اهللا هلم

من ثبتت هلم : والشهداء. هم فضالء أتباع األنبياء: وقيل. تفيده الصيغة
  (٣)) أهل األعمال الصاحلة: الشهادة، والصاحلني

 أن النيب صلى اهللا عليه - رضي اهللا عنه- صامت وعن عبادة بن ال-
اصدقوا إذا : اضمنوا يل ستا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة: ((وسلم قال

حدثتم، وأوفوا إذا وعدمت، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا 
  .)٤())أبصاركم، وكفوا أيديكم

وا بأن تداوم)) من أنفسكم((من اخلصال )) اضمنوا يل ستا: ((أي(
أي ال )) اصدقوا إذا حدثتم((أي دخوهلا )) أضمن لكم اجلنة((على فعلها 

                              
 ] ٦٩: النساء)[١(
 ]٦٩: النساء)[٢(
 ).١٧٢/ ٢(للشوكاين )) فتح القدير)((٣(
السنن ((، والبيهقي يف )٣٩٩/ ٤( واحلاكم ،)٢٢٨٠٩) (٣٢٣/ ٥(رواه أمحد  )٤(

، وحسن إسـناده    )٢٤٥١/ ٢)) (املهذب((وقال الذهيب يف    ). ١٢٦٩١)) (الكربى
اجلـامع  ((، وصححه السيوطي يف     )٥٨٠٧)) (املسانيد والسنن ((ابن كثري يف جامع     

  ).١٠٩٥)) (الصغري
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

تكذبوا يف شيء من حديثكم إال إن ترجح على الكذب مصلحة أرجح من 
    )١(... ) مصلحة الصدق يف أمر خمصوص كحفظ معصوم 

  :الصدق سبيلٌ إىل رِضوان اِهللا تعالَى و الْفَوزِ الْعظيمِ. ٩-٨
قَالَ اُهللا هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم لَهم جنات : ه وقول-

 هنواْ عضرو مهناُهللا ع يضا ردا أَبيهف يندالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت
 يمظالْع زالْفَو ك٢(ذَل(  

ولو كذبوا ختم ينفع الصادقني يف الدنيا صدقهم يف اآلخرة، : أي (
  (٣)) اهللا على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا

  :الصدق سبيلٌ إىل املَغفرة واألجرِ الْعظيمِ.١١- ١٠
إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات :"  قال تعاىل-

نيقادالصو اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو 
 اتمائالصو نيمائالصو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو

لَّه والْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعد ال
  )٤(" لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما

                              
  ).٦٨٤/ ١(للمناوي )) فيض القدير شرح اجلامع الصغري (( )١(
 ].١١٩: ائدةامل)[٢(
 ).١٢٣/ ٣(للبغوي )) معامل الترتيل)((٣(
 ].٣٥: األحزاب)[٤(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

هلؤالء املوصوفني بتلك الصفات اجلميلة، : أي(أَعد اللَّه لَهم 
واملناقب اجلليلة، اليت هي، ما بني اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال 

جوارح، وأقوال لسان، ونفع متعد وقاصر، وما بني أفعال اخلري، وترك 
م ن، فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، باإلسالم الشر، الذي من قا
  .واإلميان واإلحسان

لذنوم، ألن احلسنات يذهنب السيئات ) باملغفرة(فجازاهم على عملهم 
وأَجرا عظيما ال يقدر قدره، إال الذي أعطاه، مما ال عني رأت، وال أذن 

  (١))ممسعت، وال خطر على قلب بشر، نسأل اهللا أن جيعلنا منه
١٤- ١٢ . قديالصدهإِلَى ي الْبِر يقني ودالص رتِلَةبيلٌ إىل مس وه

  :والنجاة من النارِ
نع دبع نِ اللَّهب ودعسولُ قَالَ: قَالَ مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو :

»كُملَيقِ عدفَإِنَّ بِالص قدالص ييدإِلَى ه إِنَّ الْبِرو ي الْبِردهإِلَى ي ةنا الْجمو 
 وإِياكُم. صديقًا اللَّه عند يكْتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجلُ يزالُ

بالْكَذفَإِنَّ و بي الْكَذدهورِ إِلَى يإِنَّ الْفُجو وري الْفُجدهارِ إِلَى يا النمو 
 متفَق . »كَذَّابا اللَّه عند يكْتب حتى الْكَذب ويتحرى يكْذب الرجلُ يزالُ
هلَيي. عفة وايسلم رِوإِنَّ«: قَالَ م قدالص إِنَّ بِرو ي الْبِردهإِلَى ي ةنالْج .

                              
 ).٦٦٤(للسعدي )) تيسري الكرمي الرمحن)((١(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  )١( »النار إِلَى يهدي الْفُجور وإِنَّ فُجور الْكَذب وإِنَّ
  :قال النووي

هذا فيه حث على حتري الصدق، وهو قصده، : قال العلماء (
واالعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه 
كثر منه، فعرف به، وكتبه اهللا ملبالغته صديقا إن اعتاده، أو كذابا إن 

 يكتب هنا حيكم له بذلك، ويستحق الوصف مبرتلة ومعىن. اعتاده
الصديقني وثوام، أو صفة الكذابني وعقام، واملراد إظهار ذلك 
للمخلوقني إما بأن يكتبه يف ذلك ليشتهر حبظه من الصفتني يف املأل 
األعلى، وإما بأن يلقي ذلك يف قلوب الناس وألسنتهم، وكما يوضع له 

    )٢()  اهللا تعاىل وكتابه السابق بكل ذلكالقبول والبغضاء وإال فقدر
الصدق يرفع املرء يف الدارين كما أن الكذب : ( وقال أبو حامت-

يهوى به يف احلالني ولو مل يكن الصدق خصلة حتمد إال أن املرء إذا عرف 
به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن 

 يستقيم له على الصدق وجمانبة الكذب يبلغ جمهوده يف رياضة لسانه حىت

                              
  ).٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤(رواه البخاري  )١(
  ).٢٤٣ - ٢٤١/ ١٦(للنووي )) شرح صحيح مسلم(( )٢(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

والعي يف بعض األوقات خري من النطق ألن كل كالم أخطأ صاحبه 
    )١() موضعه فالعي خري منه

١٥ .كَةربيلٌ إىل البس قدالص    
 الْبيعان«: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ حزام بن حكيم عن

 كَتما وإِنْ بيعهِما في لَهما بوِرك وبينا صدقَا فَإِنْ يتفَرقَا لَم ما الْخيارِبِ
  .)٢(»بيعهِما بركَةُ محقَت وكَذَبا

     :الصدق سبيلٌ إىل التقْوى. ١٦
  (٣)"م الْمتقُونَوالَّذي جاَء بِالصدقِ وصدق بِه أُولئك ه:" قال تعاىل

  :قال العالمة السعدى  
يف قوله وعمله، فدخل يف ذلك األنبياء } والَّذي جاَء بِالصدقِ{

ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خرب اهللا وأحكامه، وفيما فعله 
  .من خصال الصدق

}بِه قدصبالصدق ألنه قد جييء اإلنسان بالصدق، ولكن : أي} و
ال يصدق به، بسبب استكباره، أو احتقاره ملن قاله وأتى به، فال بد يف قد 

                              
 ).٥٤ص (أليب حامت البسيت )) روضة العقالء(( )١(
  ).١٥٣٢(، ومسلم )٢٠٧٩(ي رواه البخار )٢(

    )٣٣: الزمر) ((٣
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

املدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه 
  .يدل على تواضعه وعدم استكباره

}كقُونَ{الذين وفقوا للجمع بني األمرين : أي} أُولَئتالْم مفإن } ه
     (١)  ق باحلق والتصديق بهمجيع خصال التقوى ترجع إىل الصد

  :الصدق سبيلٌ إىل بلُوغِ أَفْضلِ املَنازِلِ. ١٧
 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سمع أَنه األمناري كبشةَ أيب عن

 أُقِْسم الَّذي فَأَما فَاحفَظُوه حديثًا وأُحدثُكُم علَيهِن أُقِْسم ثَلَاثٌ«: يقُولُ
هِنلَيع ها فَإِنم قَصالُ نم دبع نم قَةدلَا صو مظُل دبةً عمظْلم ربا صهلَيإِلَّا ع 

هادز ا اللَّها بِهزلَا عو حفَت دبع ابب أَلَةسإِلَّا م حفَت اللَّه هلَيع ابا فَقْرٍ بأَمو 
 اللَّه رزقَه عبد: نفرٍ لأَربعة الدنيا إِنما: " فَقَالَ »فَاحفَظُوه أُحدثُكُم ذيالَّ

 فَهذَا بِحقِّه فيه للَّه ويعملُ رحمه ويصلُ ربه فيه يتقي فهو وعلماً ماال
 النية صادق فَهو مالًا يرزقْه ولَم لْماع اللَّه رزقَه وعبد. الْمنازِلِ بِأَفْضلِ
 اللَّه رزقه وعبد. سواٌء فأجرمها فُلَان بِعملِ لَعملْت مالًا لي أَنَّ لَو: ويقُول

 يصلُ لَاو ربه فيه يتقي لَا علْمٍ بِغيرِ ماله في يتخبطُ فَهو علْما يرزقْه ومل ماال
يهف همحلَا رلُ ومعي يهف قذَا بِحفَه املنازلِ بأخبث قْه مل وعبديرز اال اللَّهم 

                              
  )٧٢٤: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي ) (١
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 نِيته فَهو فُلَان بِعملِ فيه لَعملْت مالًا لي أَنَّ لَو: يقُولُ فَهو علْما ولَا
   (١) "سواٌء ووِزرهما

١٨ . قدالصةوحممد فَاتعِ صلِ أَربأَفْض دأَح:    
 أن رسول اهللا صلى - عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما-

: أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك يف الدنيا: ((اهللا عليه وسلم قال
    .)٢())حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة يف طعمة

زمية قوية ماضية، مههم رضا رم، الصادقون أصحاب مهة عالية، وع
يسريون معها أين توجهت ركائبها، ويستقلون معها أين استقلت مضارا؛ 

فبينما هو يف (ترى الصادق قد عمر وقته بالطاعات، وشغله بالقربات، 
صالة إذ رأيته يف ذكر مث يف غزو، مث يف حج، مث يف إحسان للخلق بالتعليم 

 أمر مبعروف أو ي عن منكر، أو يف قيام وغريه من أنواع النفع، مث يف
بسبب فيه عمارة الدين والدنيا، مث يف عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو 

    .)٣() إىل غري ذلك من أنواع القرب واملنافع– إن أمكن –نصر مظلوم 

                              
 وهذا -حديث حسن صحيح: وقال) ٢٣٢٥(والترمذي ). ٢٣٠/ ٤(أمحد ) (١

  )٥٢٨٧(بلفظ قريب وصححه اَأللْبانِى في املشكاة ) ٤٢٢٨(وابن ماجة برقم . لفظه
). ٤٤٩/ ٦)) (شعب اإلميـان ((، والبيهقي يف )٦٦٥٢ ()١٧٧/ ٢(رواه أمحد  )٢(

جممـع  ((، واهليثمي يف    )١٦/ ٣)) (الترغيب والترهيب ((وحسن إسناده املنذري يف     
  ).١٧١٨)) (صحيح الترغيب((، وصححه األلباين يف )٢٩٨/ ١٠)) (الزوائد

  ).٣١٠: ص)) (املدارج(( )٣(
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    :الصدق طُمأْنِينةٌ. ١٩
:  قال- رضي اهللا عنهما- طالب عن أيب حممد، احلسن بن علي بن أيب-

دع ما يريبك إىل ما ال : ((حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
    )١()) يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة

إىل ما ال (اترك ما تشك يف كونه حسنا أو قبيحا أو حالال أو حراما : أي(
فإن (وحله أي واعدل إىل ما ال شك فيه يعين ما تيقنت حسنه ) يريبك

أي يطمئن إليه القلب ويسكن وفيه إضمار أي حمل ) الصدق طمأنينة
أي يقلق القلب ويضطرب ) وإن الكذب ريبة(طمأنينة أو سبب طمأنينة 

جاء هذا القول ممهدا ملا تقدمه من الكالم ومعناه إذا وجدت : وقال الطييب
 نفسك ترتاب يف الشيء فاتركه فإن نفس املؤمن تطمئن إىل الصدق
وترتاب من الكذب فارتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظنة للباطل 
فاحذره وطمأنينتك للشيء مشعر حبقيقته فتمسك به والصدق والكذب 
يستعمالن يف املقال واألفعال وما حيق أو يبطل من االعتقاد وهذا خمصوص 

                              
. حسن صـحيح : الترمذيوقال ). ٥٧١١(، والنسائي )٢٥١٨(رواه الترمذي  )١(

الـصحيح  ((، وصـححه الـوادعي يف       )١٨١/ ١)) (اموع((وحسنه النووي يف    
  ).٣١٨)) (املسند
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بذوي النفوس الشريفة القدسية املطهرة عن دنس الذنوب ووسخ 
  .)١()العيوب

وروي أن بالال مل يكذب منذ أسلم، فبلغ ذلك بعض من  (-
يا بالل ما سن فرسك؟ قال : اليوم أكذبه فسايره، فقال له: حيسده، فقال

: فأين ترتل؟ قال: حيضر ما استطاع، قال: فما جريه؟ قال: عظم، قال
فكم أيت : ابن من أنت قال ابن أيب وأمي، قال: حيث أضع قدمي، قال

هيهات، أعيت فيك حيليت، : يام، اهللا أعلم بعدها، قالليالٍ وأ: عليك؟ قال
 مسعت:قال مالك بن كعب بن اهللا عبد عن.)٢()ما أتعب بعد اليوم أبدا

بكَع ثُ مالك بنحدي حديثَه حني ختلَّف نلَّى - اهللا رسولِ عاُهللا ص هلَيع 
لَّمسيف -  و ةوقال ،)تبوك (غز كعب نمالك ب: لَم خلَّفأت اهللا رسولِ عن 

 غري ،)تبوك (غَزوة يف إال قَطُّ غَزاها غَزوة يف - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -
 خرج إنما عنها، تخلَّف أَحداً يعاتب ولَم ،)بدرٍ (غزوة يف ختلَّفت قد أني

 حتى قُريشٍ، عري يريدونَ املسلمونو -  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ
عاهللا مج مهنبي هم وبنيدوميعاد، غري على ع ولقد تهِدش اهللا رسولِ مع 

 أُحب وما اإلسالمِ، على تواثَقْنا حني العقَبة ليلةَ -  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -
  .منها الناسِ يف أَذْكَر) بدر (كانت وإنْ ،)بدرٍ (مشهد ا يل أنَّ

                              
  ).٧٢٤ص (للسعدي )) تيسري الكرمي الرمحن(( )١(
  ).٢٢٥/ ٣(للنويري )) اية األرب يف فنون األدب(( )٢(
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 علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولِ عن ختَلَّفْت حني، خربي من وكانَ
لَّمسيف -  و ةي) تبوك (غزولَم أن وال أَقْوى قَطُّ أَكُن رسي أينم حني 

خلَّفْتيف عنه ت لكت ،وةزما واهللا الغ تعمقبلها ج لَتنِراححىت قَطُّ، ي 
 - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -  اهللا رسولُ يكُن ولَم- الغزوة، تلك يف مجعتهما

ى إال غزوةً يريدررِها ويى بِغحت تكان لْكزاها -الغزوة تاهللا رسولُ فغ - 
 ومفازاً، بعيداً اًسفَر واستقْبل شديد، حر يف - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

 غَزوِهم، أُهبةَ ليتأهبوا أمرهم؛ للْمسلمني فَجلَى كثرياً، عدواً واستقْبلَ
مرهبوأخ هِهِموجالَّذي ب ،ريدع واملسلمونَ يلَّى -  اهللا رسولِ ماُهللا ص هلَيع 

لَّمسو - ،هم وال كثريعمجي ظٌ كتابحاف  
 إال يتغيب أنْ يريد رجل فَقَلَّ: كعب قال ،-الديوانَ بذلك يريد-

فَى ذلك أنَّ ظَنخيما] له [س زِلْ لَمني فيه يحو ناهللا م لَّ عزوج.  
 طابت حني الغزوةَ تلك - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ وغَزا

ها فأنا والظاللُ، الثمارأَ إلي،رعص زجهلَّى - اهللا رسولُ فتاُهللا ص هلَيع لَّمسو 
 من أَقْضِ ولَم فأرجع معهم، أتجهز لكَي أَغدو وطَفقْت معه، واملسلمون -

 يزلْ فلَم أردت، إذا ذلك على قادر أنا: نفسي يف وأَقُولُ شيئاً، جهازِي
 اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ فأصبح اجلد، بالناسِ تمراس حتى بِي يتمادى ذلك
هلَيع لَّمسياً -  وواملسلمونَ غاد همع أقْضِ ولَم نهازي مئاً، جشي ثُم 

تغدو تعفرج ئاً، أقْضِ ولَميش لْ فَلَمزمادى ذلك يتى يب يرعوا حتأس 
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 لَم ثُم -فعلْت لَيتين فيا- فأدرِكَهم، أرتحلَ أنْ فَهممت الغزو، وتفَارطَ
رقدذلك يل ي.  

قْتإذا وطف ترجالناسِ يف خ روجِ بعدسولِ خلَّى -  اهللا راُهللا ص 
هلَيع لَّمسين - ونزحي يةً يل أرى ال أَنوالً إال أُسجموصاً رغيف عليه م 

 - اهللا رسولُ يذْكُرين ولَم الضعفَاِء، من اهللا عذر ممن رجالً أو النفاقِ،
 بـ القْوِم يف جالس وهو فقالَ ،)تبوك (بلَغَ حتى - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

  ، "مالك؟ بن كَعب فَعلَ ما):"تبوك(
 يف والنظر برداه، حبسه! اهللا رسولَ يا: سلمةَ بين من رجلٌ فقالَ

هطْفَيع.  
 علمنا ما! اهللا رسولَ يا واهللا قُلْت، ما بئْس: جبلٍ بن معاذُ له فقال

راً إال عليهيخ .لَّى - اهللا رسولُ فسكَتاُهللا ص هلَيع لَّمسا ،- ونعلى هو فبي 
 اُهللا لَّىص - اُهللا رسولُ فقال السراب، به يزولُ مبيضاً رجالً رأى ذلك
هلَيع لَّمسو -":ة أبا كُنثَميخ."  

 حني التمرِ بصاعِ تصدق الذي وهو األنصارِي، خيثَمةَ أبو هو فإذا
  .املُنافقونَ لَمزه

 قد - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولَ أنَّ بلَغين فلما: كعب قال
 بِم: وأقولُ الكَذب، أتذكر فطَفقْت بثِّي، حضرين) تبوك (من قافالً توجه
 فلما أَهلي، من رأيٍ ذي بِكُلِّ ذلك على وأستعني غَداً؟ سخطه من أَخرج
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 عني زاح قادماً، أظلَّ قد - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -  اهللا رسولَ إنَّ: قيل
  .صدقَه فأجمعت أَبداً، بِشيٍء منه أنجو نلَ أني عرفْت حتى الباطلُ،

 قدم إذا وكانَ قادماً، -  وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ وأصبح
نفَرٍ مبدأ س جِدتني، فيه فركَع باملسركْع لناسِ، جلَس ثُما لذلك فَعلَ فلم 

 وثَمانني بِضعةً وكانوا له، وحيلفونَ إليه يعتذرونَ فَطفقوا املخلَّفون، جاَءه
 إىل سرائرهم ووكَلَ لَهم، واستغفَر وبايعهم عالنِيتهم، منهم فَقبِلَ رجالً،

  :قال ثُم املُغضبِ تبسم تبسم سلَّمت فلما جِئْت، حتى اهللا،
 خلَفك؟ ما" :يل فقال يديه، بين تجلَس حىت أمشي فجئْت". تعالَ"

ألَم كُنقد ت تعت؟ ابكرظَه."   
ي! اهللا رسول يا: قلتلو واهللا إن تجلَس عند غريِك نل مالدنيا أه 

تي لرأَيج أنرأخس نم هطذْرٍ، سخبِع ولقد تيدالً، أُعطي جواهللا ولكن 
لقد تملَئْن عل حدكثْت ديثَ اليومى كذبٍ حي؛ به ترضعن كناُهللا ليوش 
 َألرجو إني فيه؛ علي تجِد صدق حديثَ حدثتك ولَئن علي، يسخطك أن
 ما عذْرٍ، من يل كانَ ما واهللا -اهللا عفو: رواية يف- وجلَّ عز اهللا عقْىب فيه

تر وال أَقْوى قَطُّ كنسأَي نحني يم خلَّففْتت اهللا رسولُ فقالَ: قال. عنك 
  :- وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -

  ".فيك اهللا يقْضي حىت فَقُم صدق، فَقد هذا أما"
،تفقُم رِجالٌ وثار نةَ بين مملبعوين سما واهللا: فقالوا فات ناكعلم 

تبباً أذْنهذا، قبلَ ذَن لقد تزجتكونَ ال أنْ يف ع تاهللا رسولِ إىل اعتذر 
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 كافيك كان فقد! املُخلَّفونَ إليه] به [اعتذَر بِما - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -
كبذَن لَّى - اهللا رسولِ استغفاراُهللا ص هلَيع لَّمسو - ،ما فواهللا: قال لَك 
 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولِ إىل أرجع أنْ أردت حتى يؤنبونين زالوا

 نعم،: قالوا أحد؟ معي هذا لَقي هلْ: هلم قلت مثَّ: قال. نفسي فأُكَذِّب -
هيلَق معك جالنما مثلَ قاال ر ،ما فقيلَ قُلْتقيلَ ما مثلَ لَه قال. لك :قلت 
نما؟ مةُ: قالوا هرارم نةَ ببيعر رياللُ العاموه نةَ بأُمي فيقال. الواق :

 فَمضيت: قال. أُسوةٌ فيهما) بدراً (شهِدا قد صالحنيِ رجلَينِ يل فذكروا
ما حنييل ذَكروه.  

 عن املسلمني - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -  اهللا رسولُ ونهى: قال
: وقال الناس، فاجتنبنا: قال. عنه تخلَّف من بنيِ نم الثَالثةُ أيها كالمنا
. أعرِف اليت باألرضِ هي فما األرض، نفسي يف يل تنكَّرت حتى لنا تغيروا
 بيوتهِما يف وقَعدا فاستكانا صاحباي فأما لَيلَةً، خمسني ذلك على فلَبثْنا

،يانكبا يأنا وأم تفكُن بم، القومِ أَشهوأجلد فكنت رجأَخ دهفأش 
 صلَّى -  اهللا رسولَ وآيت أحد، يكَلِّمين وال األسواقِ، يف وأطوف الصالةَ

: نفْسي يف فأقولُ ، فأُسلِّم الصالة بعد مجلِسه يف وهو - وسلَّم علَيه اُهللا
 فإذا النظَر، وأسارِقُه منه قريباً أُصلِّي ثُم ال؟ أم السالم بِرد شفَتيه حرك هلْ

لْتظَر صاليت على أقْبفإذا إيلَّ، ن التفَت هحنو رضي، أعى عنطالَ إذا حت 
ذلك علي نة مفْواملسلمني ج تيشحىت م ترسوت جِدار قَتادةَ، أيب حائط 
 علي رد مال فَواهللا عليه، فسلَّمت ،إيلَّ الناسِ وأحب عمي، ابن وهو
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 اهللا أُحب أني تعلِّمين هل! باهللا أَنشدك! قتادة أبا يا: له فقلت السالم،
: فقال فناشدته، فعدت فسكَت، فناشدته، فعدت. فَسكت: قال ورسولَه؟

  .اجلدار تسورت ىحت وتولَّيت عيناي، فَفاضت. أَعلَم ورسولُه اهللا
 ممن الشامِ، أهلِ أنباط من نبطي إذا املَدينة سوقِ يف أمشي أنا فبينا

مه بطعام قَدة يبيعيقولُ باملدين :نلُّ مدبِ على ينِ كع؟ بقال مالك :فطَفَق 
شريونَ الناسي ى إيلَّ لَهفَع جاَءين حتكتاباً إيلَّ فد نك ملانَ، مغَس توكن 
 ولَم جفاك، قد صاحبك أن بلَغنا قد فإنه بعد أما: فيه فإذا فقَرأْته، كاتباً

لْكعجبدارِ اهللا ي وانوال ه ،عةيضم قبِنا فالْح ،كقال نواس :حني فَقُلْت 
 إذا حتى ،]ا [فَسجرتها تنورال ا فَتيممت البالِء، من أيضاً وهذه: قَرأتها
تضعونَ مبأر نم ،سنيثَ اخلَملْبتواس يحاهللا رسول] رسولُ [إذا الو - 
 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولَ إنَّ: فقالَ يأْتيين، - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

 بلِ ال،: قال أفْعل؟ ماذا أم أُطَلِّقُها: فقلت: قال .امرأَتك تعتزِلَ أَنْ ياْمرك -
  .ذلك بِمثلِ صاحيب إىل وأرسل تقْربنها، فال اعتزِلْها

 اهللا يقْضي حىت عندهم فكوين بأَهلك الْحقي: المرأيت فقلت: قال
 اُهللا صلَّى - اهللا ولَرس أميةَ بنِ هاللِ امرأَةُ فجاَءت: قال. اَألمرِ هذا يف

هلَيع لَّمسو - هاللَ إنَّ! اهللا رسولَ يا: فقالَت نةَ بيأُم ؛ شيخائعض له ليس 
،مفهل خاد هكْر؟ أنْ تهمدال،:"قال أخ نال ولك كنبقْري."ه:  قالتواهللا إن 

 يومه إىل كانَ ما أمرِه من كانَ منذُ يبكي زالَ ما وواهللا إيلَّ، حركَةٌ بِه ما
  .هذا
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 علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولَ استأْذَنت لوِ: أهلي بعض يل فقال: قال
لَّمسنَ فقد] امرأتك يف[-  وأَذ أةرنِ هاللِ المةَ بيأنْ أُم همدخقال. ت :
ن ال: فقلتأْذتلَّى - اهللا رسولَ فيها أساُهللا ص هلَيع لَّمسريين وما ،- ودي 

 وأنا فيها استأْذَنته إذا - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -  اهللا رسولُ يقولُ] ذا [ما
 حنيِ من لَيلة مخسونَ لَنا فكَملَ لَيالٍ، عشر بذلك فلَبِثْت: قال شاب؟ رجلٌ
  .كالمنا عن نهى

 من بيت ظهرِ على لَيلة خمسني صباح لفَجرِا صالةَ صلَّيت مثَّ: قال
 ضاقَت قد منا، وجلَّ عز اهللا ذَكَر اليت احلالِ على جالس أنا فبينا بيوتنا،

ليفْسي عن وضاقَت علي ضمبا األر ،تبحر مسعت فَى صارِخ صوتأو 
 فَخررت: قال. أبشر! مالك بن كَعب يا: صوته بأعلى يقولُ) سلْع (على

  .فَرج جاَء قد أَنْ وعرفت ساجِداً
 اهللا بتوبة الناس - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ فآذَنَ: قال

 صاحبي قبلَ فذَهب يبشروننا، الناس فذهب الفَجرِ، صالةَ صلَّى حني علينا
 وأَوفَى قبلي، أسلم من ساعٍ وسعى فَرساً، إيلَّ رجلٌ وركض مبشرونَ،

 مسعت الذي جاَءين فلما الفَرسِ، من أَسرع الصوت فكانَ اجلبلَ، على
هتوين، صرشبي تعزله ن يبهما ثَوتواه فكَسه، إيتارشما واهللا بِب لكأم 

 - اهللا رسولَ أتأمم وانطَلقْت. فَلَبستهما وبينثَ واستعرت يومئذ، غريهما
 بالتوبة، يهنئوين فَوجاً فَوجاً الناس يتلقَّاين ،- وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

 -  اهللا رسولُ فإذا املسجد، دخلنا حتى. عليك اهللا توبةُ لتهنِئك: ويقولُونَ
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 يهروِلُ] اهللا [عبيد بن طَلْحةُ فقام الناس، حولَه - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
: قال غريه، املهاجِرين من رجلٌ إيلَّ قام ما واهللا وهنأَنِي، صافَحين حتى
 -  اهللا رسولِ على سلَّمت فلما: كَعب قال لطَلْحةَ، ينساها ال كَعب فكان
  :السرورِ من وجهه يربق وهو: قال - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى

"رشمٍ خبريِ أبوي رم ذُ عليكمن كلَدتو كأُم."  
 من بلْ:"قال اهللا؟ عند من أم! اهللا رسولَ يا عندك أمن: فقُلْت: قال

اهللا عند."  
 وجهه، استنار سر إذا - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى -  اهللا رسولُ وكانَ

 فلما: قال. منه ذلك نعرِف وكنا: قال قَمرٍ، قطْعةُ وجهه كأنَّ حىت
لستج ؛ بنيهديي إنَّ! اهللا رسولَ يا: قلت نيت مأنْ توب لعخأَن نمايل م 
  :- موسلَّ علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ فقال. رسوله وإىل اهللا إىل صدقةً

"ِسكأم ض عليكعب ،كمال فهو ريخ لك."  
 رسولَ يا: وقلت: قال. خبيبر الذي سهمي أمِسك فإني: فقلْت: قال

 ما صدقاً إال أُحدثَ ال أنْ توبيت من وإنَّ بالصدقِ، اهللا أنجاين إنما! اهللا
قيتب.  

 صدقِ يف اهللا أباله] السلمني من[ أحداً] أن [علمت ما فَواهللا: قال
ذ احلَديثنم سول ذلك ذكرترلَّى - اهللا لاُهللا ص هلَيع لَّمسيومي إىل[- و 

 ذلك قلت منذ كَذبةً تعمدت ما واهللا ،]به [اهللا أبالين مما أحسن] هذا
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 أنْ َألرجو وإني ذا،ه يومي إىل - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا لرسولِ
  .بقي فيما اللَّه يحفَظين

 والْمهاجِرِين النبِي علَى اللَّه تاب لَقَد{: وجلَّ عز اهللا فَأنزلَ: قال
 رحيم رُءوف بِهِم إِنه {بلَغَ حىت ،}الْعسرة ساعة في اتبعوه الَّذين والْأَنصارِ

)١١٧ (علَىو الثَّلَاثَة ينلِّفُوا الَّذى ختإِذَا ح اقَتض هِملَيع ضا الْأَربِم 
تبحا[ {بلَغَ حىت ،}را يهأَي ينوا الَّذنقُوا] آموا اَهللا اتكُونو عم 

نيقادالص{.  
 اهللا هداين إذْ بعد قَطُّ نِعمة من على اهللا أنعم ما واهللا: كعب قال

 - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا لرسولِ صدقي من نفْسي يف أَعظَم لِإلسالمِ
  كما فأهلك كَذَبته أكونَ ال أنْ

 شر الوحي أَنزلَ حني كَذَّبوا للَّذين قال اهللا إنَّ كَذبوا، الذين هلَك
 عنهم لتعرِضوا إِلَيهِم انقَلَبتم إِذَا لَكُم بِاللَّه سيحلفُونَ{: فقال َألحد، قالَ ما

) ٩٥ (يكِْسبونَ كَانوا بِما جزاًء جهنم ومأْواهم رِجس إِنهم عنهم فَأَعرِضوا
 الْقَومِ عنِ ىيرض لَا اللَّه فَإِنَّ عنهم ترضوا فَإِنْ عنهم لترضوا لَكُم يحلفُونَ
نيقالْفَاس{.  

 منهم قَبِلَ الذين أولئك أمرِ عن الثَالثَةُ أيها خلِّفْنا كنا: كَعب قال
 واستغفَر فبايعهم له، حلَفوا حني - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولُ
،مجأَ لَهلَّى - اهللا رسولُ وأَراُهللا ص هلَيع لَّمسنا - ورى أَمى حتاهللا قَض 
 وليس} خلِّفُوا الَّذين الثَّلَاثَة وعلَى{: وجلَّ عز اهللا قال فبذلك فيه، تعاىل
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 وإرجاؤه إيانا، تخليفُه هو وإنما الغزوِ، عنِ تخلُّفُنا خلِّفَنا مما ذكَره الذي
   (١)"منه فقَبِلَ ليه،إ واعتذَر له حلَف عمن أَمرنا

  :أَصدق الناسِ رؤيا أَصدقُهم حديثاً. ٢٠
 عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم، - رضي اللّه عنه- عن أيب هريرة(

وأصدقكم رؤيا . إذا اقترب الزمان مل تكد رؤيا املسلم تكذب«: قال
.  النبوةورؤيا املسلم جزء من مخس وأربعني جزءا من. أصدقكم حديثا

. ورؤيا حتزين من الشيطان. فرؤيا الصاحلة بشرى من اللّه: والرؤيا ثالثة
فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصلّ، وال . ورؤيا مما حيدث املرء نفسه

     (٢))»حيدث ا الناس

******  

                              
 مفرقـاً  حـوه بن والنـسائي  داود أبو ورواه.له واللفظ ومسلم، البخاري، رواه) (١

وصححه اَأللْبانِى فـي   "احلديث وذكر: "قال مث أوله من قطعة الترمذي وروى.خمتصراً
  )٢٩٢٤(صحيحِ الترغيبِ 

  واللفظ له) ٢٢٦٣(، ومسلم )٧٠١٧ (١٢ الفتح -البخاري) (٢



 

 
  
  

٣٤  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  وأَخريا
  ورِ واُألج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدإِنْ أَر  ديلَ سقَو ذَكَّرفَت اتناحلَس

اتيرالب :»هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد ن(١)»م  
   ظَةعوم أَو ةماًء بِكَلوس ،لَاهوقَى مرِ واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب

     نه اِهللا، كَذَا مجا وى بِهغتبا اهع(٢) طَب        نماِهللا، و ادبلَى عا عهعزوا واَء ثواجر 
بثَّها عبر القَنوات الفَضائية، أَو شبكَة اِإلنترنِت العالَمية، ومن ترجمهـا إِلَـى             

نـضر  «: :، ويكْفيه وعد سيد البريةاللُّغات اَألجنبِية، لتنتفع بِها اُألمةُ اِإلسلَاميةُ   
               أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ،هلِّغبى يتح ظَهفيثًا، فَحدا حنم عمأً سرام اللَّه

يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو ،هن(٣) »م  
  تبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَياأَموت ويبقَى كُلُّ ما كَ

  ه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَء فَعالياعسى اِإللَ  
هبكَت  

 أَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

وق الطَّبعِ لكُلِّ مسلمٍ عدا من غَير فيه أَو استخدمه في أَغْراضٍ حقُ(
ةارِيجت( 

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: اجلامع رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح ) ٣(



 

 
  
  

٣٥  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

رِسهالف  
  ٢............................................................................مقَدمةٌ

  ٩.................................................. ضيلَةً من فَضائلِ الصدقِ ف٢٠َ

  ٩................................................:الصدق من صفَات اِهللا تعالَى. ١

٢ .لاِء واملُرسبِياألن فَاتص نم قدالص٩.......................................:ني  

٣ .لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَاتص نم قد١١..........................:الص  

٤  .عالَى لعاِهللا ت نم رأَم قدالصنِنياملُؤم هاد١٣................................:ب  

٥ .نِنيؤملمصلى اهللا عليه وسلم ل بِىالن نم رأَم قد١٤.....................:الص  

  ١٥..........:نة ورِفْقَة النبِيني والشهداء والصالحنيالصدق سبيلٌ إىل اجلّ. ٧-٦

  ١٧..................:الصدق سبيلٌ إىل رِضوان اِهللا تعالَى و الْفَوزِ الْعظيمِ. ٩-٨

  ١٧..........................:الصدق سبيلٌ إىل املَغفرة واألجرِ الْعظيمِ.١١- ١٠

١٤- ١٢ . نم اةجيقني والندالص رتِلَةبيلٌ إىل مس وهَو ي إِلَى الْبِردهي قدالص
  ١٨..........................................................................:النارِ

١٥ .كَةربيلٌ إىل البس قد٢٠........................:....................الص  

١٦ .قْوبيلٌ إىل التس قد٢٠..............................................:ىالص  

  ٢١..................................:الصدق سبيلٌ إىل بلُوغِ أَفْضلِ املَنازِلِ. ١٧

١٨ .ةوحممد فَاتعِ صلِ أَربأَفْض دأَح قد٢٢...............................:الص  



 

 
  
  

٣٦  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  ٢٣........................................................:الصدق طُمأْنِينةٌ. ١٩

  ٣٣.....................................:أَصدق الناسِ رؤيا أَصدقُهم حديثاً. ٢٠

  ٣٤........................................................................وأَخريا

رِسه٣٥.......................................................................الف  

  


